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Movimento Estudantil e democracia:
O que um Centro Acadêmico representa?

 Como todos sabem, o Centro Acadêmico Hugo Simas é de longa data. Por um lado, isso demonstra que os alunos de di-
reito, de alguma forma, já vem há muito tempo atuando enquanto estudantes, e assim, assumindo posicionamentos e construindo 
a política acadêmica. O outro lado, prejudicial, é justamente o peso dessa tradição nas movimentações estudantis da faculdade. 
Ora, o que queremos dizer com isso?
 A tradição consolidada no Centro Acadêmico em nossa faculdade é correlata a uma concepção de Movimento Estudantil 
específica: a concepção de Movimento Estudantil gremial. Ou seja, a política acadêmica dada até hoje tende a organizar-se apenas 
nas entidades burocráticas e limita-se a uma representação que culmina na passividade dos estudantes; os cargos e hierarquia são 
levados à risca e as pautas são muito limitadas a acontecimentos imediatos da faculdade. Essa tradição é facilmente demonstrada 
quando nos damos conta que o Centro Acadêmico tem servido apenas à realização de churrascos e palestras, quer seja sobre di-
reito desportivo ou de enaltecimento à Constituição.
 Some-se a tradição de nosso Centro Acadêmico, o uso oportunista e falacioso do sentido de democracia. Das últimas 
gestões do PDU, restou uma vaga lembrança de simpósios de direito empresarial e desportivo e de um júri simulado de Otelo que 
obteve péssimas críticas. Ah, sim! E um feio quadro no subsolo com os nomes da gestão responsável pela criação de uma biblioteca 
que ninguém faz uso a não ser para depósito de materiais excedentes. Em termos de mobilização coletiva e desenvolvimentos de 
debates socialmente referenciados: nada. Bastante democrático e plural!
 Por sua vez, nossos representantes eleitos com a chapa Liberte-se!, cujo mote fora a luta contra as opressões, titubeou, 
titubeou e não se posicionou oficialmente em relação ao Manual do Calouro machista veiculado, e até então não se preocupou em 
proporcionar espaços de discussão via entidade representativa dos estudantes.  A única manifestação fora uma nota do Partido 
Acadêmico Renovador, que em vez de entrar no mérito do caso e do machismo, preocupou-se mais em se abster de uma polêmica 
causada pela possibilidade de abertura de um processo administrativo contra os representantes do PDU (traindo uma deliberação 
coletiva do Grupo de Gênero à qual eles tinham retificado no dia 
anterior).
 Então, temos de um lado um discurso plural dos democra-
tas: “representamos todos e nos pautamos pelo interesse de todos”, 
mas na prática realizamos eventos adequados ao tema da monogra-
fia de conclusão de curso de nossos membros, mesmo que as ini-
ciativas da maioria dos setores da faculdade seja justamente o de-
bate dos problemas sociais acarretados pela Copa em Curitiba. Do 
outro lado, temos a defesa incondicional dos direitos das pessoas no 
tocante às opressões no momento das eleições, e grandes debates 
abstratos sobre a Constituição de 88 na gestão; mas nada de posi-
cionamento nos casos concretos vez que se representa algo maior do 
que as próprias ideias – mesmo que a elas se debite a vitória legítima 
da última eleição.
 O que tudo isso quer dizer? Primeiro que por parte dos dois 
grupos que até então tiveram representação no CAHS parece que há 
uma grande preocupação em descaracterizar-se politicamente ao as-
sumir uma gestão. E assim, que não há seriedade com as ideias que 
veiculam enquanto grupos políticos organizados.
 O Coletivo Maio entende que a política tocada pelo movi-
mento estudantil deve ser séria, sem oportunismo do tipo “aqui 
somos assim, lá somos assado” ou “somos todos e por isso não assumimos nada”. Portanto a política deve dar-se por meio de 
um programa que não se apresenta simplesmente no momento das eleições, mas é construído cotidianamente, dentro ou fora 
do Centro Acadêmico.
 Posicionamo-nos assim, por um Movimento Estudantil que seja construído a partir não só dos elementos imediatos do 
quadradinho da Santos Andrade  e não só pelos 14 representantes eleitos para o CAHS. Para além de representar os estudantes da 
faculdade, a construção do Movimento Estudantil deve dar-se a partir de um programa formado a partir de debates e movimen-
tações sem hierarquia de ações, de forma que os estudantes sintam-se igualmente ativos – e não passivamente representados. 
Além disso, a construção do Movimento Estudantil e da política deve dar-se com responsabilidade sobre as pautas que constituem 
o programa dos diversos grupos políticos. A forma oportunista como se apresentam ideias e posicionamentos não faz mais do que 
desacreditar a possibilidade de intervenção real da juventude dentro e fora das universidades.



Visite nosso blog: http://coletivomaio.wordpress.com/

Semana de Lutas da FENED

 O Coletivo Maio acredita que o movimento estudantil de direito não se restringe à política acadêmica claustrofóbica da 
Santos Andrade. Nesse sentido, o rompimento com a acomodação espacial é es-
sencial à construção de um movimento estudantil verdadeiramente emancipador 
e afirmativo. Por isso, acreditamos na construção diária da Federação Nacional 
de Estudantes de Direito, tendo-a como tática acertada para dialogarmos com 
diversas realidades e demandas de estudantes de direito de todo o Brasil.
 A FENED passa por um processo de enraizamento nas faculdades de di-
reito, o qual necessita de uma pró-atividade do movimento estudantil local para 
se concretizar. Diversas campanhas e cursos e seminários de formação política, jurídica e humana/social/cidadã aconteceram nos 
últimos anos e continuam a acontecer em 2012. No mês passado tivemos o Segundo Curso de Formação Política, em que o Cole-
tivo Maio esteve presente, e neste mês acontecerá a Semana de Lutas da FENED.
 O tema central da Semana de Lutas de 2012 será o a política do atual Governo Federal (e as permanências dos governos 
anteriores) para o financiamento da Educação, direito fundamental garantido a todos os cidadãos brasileiros. Orbitam nesse tema 
outras questões pertinentes a nós, estudantes: democracia nas universidades, mulheres universitárias, novo Plano Nacional de 
Educação (PNE), assistência estudantil, Dívida Pública, etc. São temos que além de fomentar um ótimo debate jurídico nos faz 
discutir algo caro a nós estudantes de direito: o nosso pertencimento a categoria estudantil.
 Por fim, convidamos todo o curso de Direito da UFPR a construir a FENED, assim como a Semana de Lutas que acontecerá 
em breve. 

Os Vícios da Política Acadêmica
 
 Nos últimos dias, diversos acontecimentos marcaram a rotina da nossa Faculdade. Dentre estes, a reunião aberta de 
apresentação do Partido Democrático Universitário (PDU). O intuito do Coletivo Maio de relatar essa reunião é esclarecer algumas 
informações equivocadas/tendenciosas que foram expostas nesse evento.
            Inicialmente, falou-se que a política adotada por alguns grupos políticos da Faculdade, dentre os quais o Coletivo Maio se 
insere, é ultrapassada. Bom, ultrapassada ou não, essa é a política que traz conquistas para o movimento estudantil. Além disso, 
a chamada “política nova”, defendida por esse grupo, reivindica-se enquanto “plural”; uma política que não é “escravizada” por 
uma ideologia.
            No entanto, durante a greve unificada de 2011, apesar do referido partido ter como característica marcante a “ausência de 
ideologia”, colocaram-se contra a greve estudantil, com tentativas constantes de boicote às mobilizações, através de instrumentos 
jurídicos (mandados de segurança) e petições online. Não bastando isso, embora a Assembleia Estudantil na Faculdade de Direito 
tenha optado pela adesão à greve, os pdúnicos desconsideraram as deliberações tomadas coletivamente, ainda que – paradoxal-
mente – sejam defensores incansáveis da democracia.
            Num segundo momento, foram direcionados diversos ataques ao Coletivo Maio e ao Partido Acadêmico Renovador (PAR), 
ressuscitando algumas questões da Reforma Curricular de 2009, a qual deu origem ao currículo atualmente vigente em nosso cur-
so. Não cabe a nós responder a tais acusações, pois ao fazermos isto, estaríamos entrando na lógica da política acadêmica, repro-
duzida pelos dois partidos: qual a melhor festa, a melhor Semana do Calouro, o evento que mais “bombou”, os palestrantes mais 
famosos, a maior porcentagem das propostas cumpridas, entre outros. Desse modo, questões mais relevantes (como o professor 
que não vem dar aula, as salas superlotadas e as arbitrariedade que acontecem na Faculdade) são colocadas em segundo plano.
            O Coletivo Maio acredita que tal prática consiste na política da negação, em que 
a propositividade resume-se a atacar os demais grupos políticos, falando o que estes 
(supostamente) não fizeram ou não cumpriram. Portanto, fica evidente que a política 
deste partido é justamente a ausência de um programa para a Faculdade; ou, quando 
existe um programa, ele se sustenta em conceitos vazios como o “orgulho pela Facul-
dade”, a “eficiência” e o “amor pelo que se faz”. Ao contrário dos slogans verbalizados de 
“criticar menos, fazer mais”, o que ocorre é justamente o oposto. E esta é a práxis política 
contra a qual o Maio se coloca: a briga de torcidas, mascarada pela falsa democracia de 
“todas as vozes”. Por fim, em conversas de corredor e passagens em sala, o PDU insiste 
em reivindicar para si todas as conquistas do âmbito interno da Faculdade, o que não faz sentido algum, 
pois várias delas foram conquistas coletivas, e não mérito de um determinado grupo político.
            Isso ficou evidente na greve do ano passado: se hoje estamos estudando em turmas menores, isso se deve às diversas forças 
políticas que construíram a greve e aos estudantes que, nos departamentos da Faculdade, se posicionaram de modo firme pela 
implementação da divisão de turmas (inclusive, arcando com o ônus de sofrer perseguição de alguns professores que tinham uma 
opinião diversa). Da mesma forma, o RU aberto em todos os dias da semana, o aumento no valor das bolsas e a construção de 
moradias estudantis também são fruto dessa ampla mobilização.
            Portanto, reivindicar esses avanços como conquistas internas da Faculdade é, sim, assumir uma postura alienada, pois o 
que ocorre internamente, em nosso cotidiano, não está alheio àquilo que está ocorrendo na sociedade e no país. O referido posi-
cionamento também evidencia que o que importa aos partidos como um todo não é a conquista de uma pauta estudantil, mas 
sim a sua titularidade, demonstrando que no fim das contas, o que realmente pesa é o discurso de auto-promoção; discurso 
que serve, única e exclusivamente, para fins eleitorais e para a realização do fetiche da política acadêmica: ocupar cargos 
nos órgãos institucionais na Faculdade.

A Greve Estudantil de 2011, da 
qual o Coletivo Maio participou, 
garantiu aos alunos da UFPR a 

ampliação do horário de funciona-
mento das bibliotecas e abertura do 
RU aos domingos e cafés da manhã, 

dentre outras vitórias.


